UCHWAŁA
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII TAŃCEM I RUCHEM
z dnia 25 października 2020 roku
w sprawie
procedury udzielenia akredytacji i przedłużania akredytacji szkoleń z
Psychoterapii Tańcem i Ruchem
Na podstawie § 39 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala następującą procedurę akredytacji
i przedłużania akredytacji szkoleń z Psychoterapii Tańcem i Ruchem przez Polskie
Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem:
§1. Komisja Akredytacyjna
1) Procedurę udzielenia/przedłużania akredytacji przeprowadza Komisja
Akredytacyjna.
2) Komisja Akredytacyjna jest powoływana na czas niezbędny do przeprowadzenia
procedury udzielenia/przedłużania akredytacji.
3) Komisja składa się z min. 3 osób będących członkami Komisji Certyfikującej i
Zarządu.
4) W skład Komisji nie mogą wejść nauczyciele, asystenci szkolenia, czy
przedstawiciele Jednostki Szkolącej.
§2. Akredytacja
1) Jednostka Szkoląca składa wniosek o udzielenie akredytacji, dowód opłaty za
rozpatrzenie wniosku oraz dokumentację w formie elektronicznej i papierowej na
adres Stowarzyszenia.
2) Dokumentacja powinna zawierać: szczegółowy program wraz z kryteriami
formalnych i nieformalnych ocen postępów studenta, kwalifikacje wykładowców,
regulamin szkolenia, procedury monitorowania terapii własnej, stażu, superwizji
studentów, procedury ewaluacji szkolenia, charakter i adres miejsca odbywania się
szkolenia.
3) Po otrzymaniu dokumentacji Komisja może poprosić o spotkanie z
przedstawicielami Jednostki Szkolącej, a także o uzupełnienie dokumentacji. W razie
negatywnej decyzji o udzielenie akredytacji Jednostka Szkoląca otrzyma uzasadnienie
i informacje jakie jeszcze warunki powinno spełnić szkolenie, aby ponownie móc się o
akredytację ubiegać. Ponowne ubieganie się o akredytację wiąże się za każdym razem
z opłatą za rozpatrzenie wniosku. Szkolenie może uzyskać akredytację dopiero po
spełnieniu wszystkich wymogów określonych przez Komisję po rozpatrzeniu
dokumentacji.
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4) Koszt udzielenia akredytacji składa się z dwóch części:
- 2000 PLN za każdorazowe rozpatrzenie wniosku oraz
- 1500 PLN za udzielenie akredytacji przez PSPTiR na okres pięciu lat.
§3. Przedłużanie Akredytacji
1) Po upływie 5 lat Jednostka Szkoląca składa wniosek o przedłużenie akredytacji
szkolenia. Każdorazowe rozpatrzenie takiego wniosku wynosi 1500 PLN.
2) Do przedłużenia wniosku wymagane jest złożenie w formie papierowej i
elektronicznej:
- szczegółowej dokumentacji szkolenia w zakresie wymienionym w §2.2, z
zaznaczonymi obszarami, w których nastąpiły zmiany w stosunku do dokumentacji
szkolenia sprzed 5 lat.
- ewaluacji: programu, sposobu realizacji programu i organizacji szkolenia
przeprowadzonej przez studentów ostatniego roku szkolenia.
3) W przypadku wątpliwości dotyczących określonych obszarów szkolenia, a
wynikających z przedłożonych dokumentów, Komisja Akredytacyjna może zwrócić
się do Jednostki Szkolącej o przygotowanie i przedłożenie Komisji projektu
stosownych rozwiązań, które dostosują szkolenie do wymogów Akredytacji.
§4. Przepisy końcowe
1. Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów akredytacji przez Polskie Stowarzyszenie
Psychoterapii Tańcem i Ruchem szkolenia z Psychoterapii Tańcem i Ruchem z
dnia 27 kwietnia 2014 przestaje obowiązywać.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,
tj. 25 października 2020 roku.

Przewodniczący Zebrania:

Sekretarz Zebrania:
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